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CHESTIONAR 

privind identificarea nevoii de formare continuă/perfecţionare 

Cadre didactice 

Pentru a veni în sprijinul dvs. în ceea ce priveşte formarea continuă şi pentru a adapta 

Oferta de formare continuă la nevoile dvs. de dezvoltare profesională, vă rugăm să completaţi 

acest chestionar: 

 

DATE PROFESIONALE ŞI PERSONALE: 

1. Nivelul de învăţământ în care vă desfăşuraţi activitatea: 

 preşcolar  

 primar  

 gimnazial  

 liceal  

2. Unitatea şcolară în care activaţi se află în mediul: 

 Urban □    Rural □ 

3. Vechimea la catedră: 

 0-5 ani 

 6-10 ani 

 11-20 ani 

 21-30 ani 

 31-40 ani 

 peste 40 ani 

4. Sexul: 

 Feminin □         Masculin □ 

5. Vârsta :  

 18-30 ani 

 31-40 ani 

 41-50 ani 

 51-60 ani 

 peste 60 ani 

6. Pregătire didactică: 

 calificat/titular 

 calificat/suplinitor 

 în curs de calificare 

 necalificat 

7. Gradul didactic 

 debutant 

 definitiv 

 gradul II 

 gradul I 

 nu este cazul 
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1. Precizaţi dacă în anul şcolar 2013-2014 aţi participat la activităţi de formare derulate prin CCD 

Teleorman: 

 Da □           Nu □ 

2. Dacă aţi răspuns afirmativ la prima întrebare, enumeraţi cursurile la care aţi participat: 

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………. 

 

3. Dacă aţi dat un răspuns negativ atunci specificaţi care au fost motivele pentru care nu aţi 

participat la cursuri de formare prin CCD Teleorman: 

 M-am perfecţionat prin grade didactice: □ definitivat,  □ gr. did. I,  □ gr.did.II,  

 □ masterat □ doctorat,  □ altele…………………………………………………………….. 

 Nu am dorit 

 Nu am putut. Specificaţi motivul: □ lipsa timpului, □ nu corespund nevoilor mele de  

dezvoltare, □ nu ştiu unde să mă adresez, □ nu aflu la timp despre susţinerea lor, □ număr 

limitat de locuri 

 

4. Formarea  continuă este pentru dumneavoastră: 

 Foarte importantă 

 Importantă 

 Medie 

 Puţin importantă 

 Neimportantă 

  

5. În ce zonă simţiţi mai acut nevoia de perfecţionare? 

 De specialitate 

 Metodică 

 General-educativă 

 TIC 

 Altele:………………………………………………………………………………………. 

5.1. Nevoia de schimbare în specialitatea dumneavoastră, o doriţi din punct de vedere: 

 Academic (noutăţi în domeniul specialităţii dumneavoastră) 

 Curricular (noutăţi în conţinuturile programei) 

5.2. Nevoia de schimbare în domeniul metodic/didactic o doriţi din punct de vedere al: 

 Predării-învăţării 

 Evaluării 

 Ambele 

5.3. În domeniul instructiv-educativ apreciaţi că perfecţionarea dumneavoastră este utilă pe 

următoarele arii: 

 Cunoaşterea elevului 

 Managementul clasei 

 Consiliere şcolară 

 Comunicare şi relaţionare 
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 Alternative educaţionale 

 Şcoala şi comunitatea 

 Educaţia permanentă, autoeducaţie 

 Deontologia profesională 

 Strategii de incluziune a copiilor cu CES 

 Proiecte şcolare de educaţie interculturală 

 Psihologia elevului în contextul actual 

 Educaţia adulţilor 

 Altele (specificaţi).................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

5.4. În domeniul TIC, formarea continuă a cadrelor didactice o doriţi pe: 

 Editare documente (Word, Power Point) 

 Creare bază de date şi calculul tabelelor 

 Documentare pe internet, biblioteci virtuale 

 Iniţiere, concepte de bază 

 Utilizare softuri educaţionale  

 Utilizare instrumente de evaluare 

 Utilizare AeL 

 Intel-teach. Instruirea în societatea cunoaşterii 

 Altele (specificaţi).................................................................................................................. 

............................................................................................................................................... 

6. Menţionaţi care dintre următoarele forme de activitate prezintă o importanţă deosebită pentru 

dumneavoastră, în cadrul cursurilor de formare profesională: 

 Dezbateri 

 Cursuri şi seminare 

 Seminare interactive 

 Ateliere de lucru 

 Prelegeri 

 Altele. Care?........................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

7. Ce activităţi cu rol formativ (simpozioane, colocvii, schimburi de experienţă, dezbateri, 

concursuri, sesiuni ştiinţifice, expoziţii etc.) doriţi să organizeze CCD Teleorman în anul şcolar 

2014 –2015 (denumirea activităţii – tipul activităţii – perioada –grup ţintă): 

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................... 

8.Considerați că participarea la programele de formare continuă vă asigură în primul rând (alegeți 

o singură variantă): 

 Un plus de profesionalism 

 Un suport în exercitarea profesiei 

 Completarea portofoliului de activitate 

 Siguranța locului de muncă 

Vă mulţumim pentru timpul acordat! 


